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Hoogfeest van Kerst 

GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

Thema: Koningszoon, Vluchtkind 

Voorganger: ds. Annelies Jans 

Ouderling: Kees Stoop 

Diaken: Fenny van Klompenburg  

Lector: Daniël de Bres 

Muzikanten: Leendert Jacobs, Wilma Spijker, John van den Berg 

Kaarsenkinderen: Anna en Aafke  

 

ZINGEN: lied 506 ‘Wij trekken in een lange 

stoet’, 1 en 2   

 

AAN HET BEGIN 

 

DE KAARSEN WORDEN AANGESTOKEN  

EN HET KAARSENVERS KLINKT: 

 
Stralend is het licht van de kerststal, 
een pasgeboren Kind ligt in het hooi. 
Het verandert de wereld nu al 

en maakt alles op aarde prachtig mooi! 

 

WOORD VAN WELKOM 

 

ZINGEN: lied 477 ‘Komt allen tezamen’, 1 en 5 

 

BEGINWOORDEN 

v: Wij zullen in Gods Naam mensen zijn 

a: van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. 

v: En ons feest en ons leven beheerst door de 

Heer:  

a: Jezus, de Zoon van God, 

 Jezus, de Zoon van mensen. 

v: Wij verwachten het van Hem: 

a: Kind ons geboren,  

 Koningszoon, Vluchtkind,  

 onze Heer, onze Broeder,  

 Halleluja! 

 

GEBED 

 

MOMENT VOOR JONG EN OUDER, 

PROJECTLIED  

Daarna gaan de kinderen – op weg met het licht –  

naar de nevendienst. 

 
2. Een stralende ster, een woord in de nacht –  
    bewaar in je hart dat God aan ons dacht. 
 
3: Zo gaan wij op weg, op weg met het licht, 

    op zoek naar een mooi en hoopvol bericht 

 

 

WOORDEN TEN LEVEN 

 

GROET 

v: De Heer is met je! 

a: Ook met jou is de Heer. 

 
LEZEN: Mattheus 1:18-25 
 
18De afkomst van Jezus Christus was als volgt. 
Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan 
Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze 
zwanger te zijn door de heilige Geest. 19Haar man 
Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar 
niet in opspraak brengen en dacht erover haar in 
het geheim te verstoten. 20Toen hij dit overwoog, 
verscheen hem in een droom een engel van de 
Heer. De engel zei: ‘Jozef, zoon van David, wees 
niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het 
kind dat ze draagt is verwekt door de heilige 
Geest. 21Ze zal een zoon baren. Geef hem de 
naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun 
zonden.’ 22Dit alles is gebeurd opdat in vervulling 
zou gaan wat bij monde van de profeet door de 
Heer is gezegd: 23‘De maagd zal zwanger zijn en 
een zoon baren, en men zal hem de naam Imma-
nuel geven,’ wat in onze taal betekent ‘God met 
ons’. 24Jozef werd wakker en deed wat de engel 
van de Heer hem had opgedragen: hij nam haar bij 
zich als zijn vrouw, 25maar hij had geen gemeen-
schap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. 
En hij gaf hem de naam Jezus. 
 
ZINGEN: lied 491 ‘Kind ons geboren’  
1ste keer gezongen door Wilma, 2de keer door allen. 
 
LEZEN: Mattheus 2:1-12 
 
21Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, 
tijdens de regering van Herodes, kwamen er magi-
ers uit het Oosten in Jeruzalem aan. 2Ze vroegen: 
‘Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij 
hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn ge-
komen om hem eer te bewijzen.’ 3Koning Herodes 
schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem 
met hem. 4Hij riep alle hogepriesters en schriftge-
leerden van het volk samen om aan hen te vragen 
waar de messias geboren zou worden. 5‘In Betle-
hem in Judea,’ zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat 
het geschreven bij de profeet: 6“En jij, Betlehem in 
het land van Juda, bent zeker niet de minste onder 
de leiders van Juda, want uit jou komt een leider 
voort die mijn volk Israël zal hoeden.”’ 7Daarop riep 
Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde 
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precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar ge-
worden was, 8en stuurde hen vervolgens naar Betle-
hem met de woorden: ‘Stel een nauwkeurig onder-
zoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het 
gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het 
eer te bewijzen.’ 9Nadat ze geluisterd hadden naar 
wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg, en nu 
ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, 
totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het 
kind was. 10Toen ze dat zagen, werden ze vervuld 
van diepe vreugde. 11Ze gingen het huis binnen en 
vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen 
zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden 
ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind 
geschenken aan: goud en wierook en mirre. 12Nadat 
ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar 
Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere 
route terug naar hun land. 

 

ZINGEN: lied 476 ‘Nu zijt wellekome’, 1 en 4 

 
LEZEN: Mattheus 2:13-23 
 

13Kort nadat zij op die manier de wijk genomen had-
den, verscheen er aan Jozef in een droom een engel 
van de Heer. Hij zei: ‘Sta op en vlucht met het kind 
en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer 
roep, want Herodes is naar het kind op zoek en wil 
het ombrengen.’ 14Jozef stond op en week nog die-
zelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar 
Egypte. 15Daar bleef hij tot de dood van Herodes, en 
zo ging in vervulling wat bij monde van de profeet 
door de Heer is gezegd: ‘Uit Egypte heb ik mijn zoon 
geroepen.’ 
16Toen Herodes begreep dat hij door de magiërs mis-
leid was, werd hij verschrikkelijk kwaad, en afgaande 
op het tijdstip dat hij van de magiërs had gehoord, 
gaf hij opdracht om in Betlehem en de wijde omge-
ving alle jongetjes van twee jaar en jonger om te 
brengen. 17Zo ging in vervulling wat gezegd is door 
de profeet Jeremia: 18‘Er klonk een stem in Rama, 
luid wenend en klagend. Rachel beweende haar kin-
deren en wilde niet worden getroost, want ze zijn er 
niet meer.’ 
19Nadat Herodes gestorven was, verscheen er in een 

droom aan Jozef in Egypte een engel van de 

Heer. 20De engel zei: ‘Sta op, ga met het kind en zijn 

moeder naar Israël. Want zij die het kind om het le-

ven wilden brengen, zijn gestorven.’ 21Jozef stond op 

en vertrok met het kind en zijn moeder naar Is-

raël.22Maar toen hij daar hoorde dat Archelaüs zijn 

vader Herodes was opgevolgd als koning over 

Judea, durfde hij niet verder te reizen. Na aanwijzing-

en in een droom week hij uit naar Galilea. 23Hij ging 

wonen in de stad Nazaret, en zo ging in vervulling 

wat gezegd is door de profeten: ‘Hij zal Nazoreeër 

genoemd worden.’ 

 

LUISTEREN NAAR: (delen uit) ‘Ergens komt een 

kind vandaan’ (T: Huub Oosterhuis, M: Bernard 

Huijbers) → 

Ergens komt een kind vandaan, 
van ver, van buiten zonder naam; 
het is nog niemand, spreekt geen woord, 
heeft van de dood nog niet gehoord 
het huilt nog van geboortepijn 
en weet niet wie het ooit zal zijn. 
 
Dan roepen mensen jij, jij, jij, 
woon hier bij ons, woon hier bij mij, 
de wereld wordt een huis voor jou 
en liefde maakt een mens van jou. 
Dan geven wij elkaar een naam: 
iemand niemand, 
kind van mensen ben jij voortaan. 
 
Niemand weet wat leven is, 
alleen dat het gegeven is, 
van vuilnisbelt tot gouden troon, 
aan vluchteling en koningszoon. 
Wie leeft die maakt zijn eigen lied 
en wie niet leeft verstaat het niet. 
 
Laat ze maar roepen jij jij jij, 
wie leven wil die zingt zich vrij, 
wie leeft die maakt zijn eigen lied 
en wie niet leeft verstaat het niet. 
Zo zingen wij elkanders naam; 
iemand niemand, dorst en water, 
vriend en vreemde, dood en leven, 
mensen, mensen zijn wij voortaan. 
 

OVERWEGING 

 

ZINGEN: lied 478 ‘Komt, verwondert u hier, men-

sen’, 1 en 2 

 

WE GEVEN OM ELKAAR 

 

GEBEDEN  

 

INZAMELING VAN DE GAVEN  

De kinderen komen terug uit de nevendienst. 

Desgewenst kunnen ouders hun kinderen uit de 

oppas halen. 

 

WE GAAN – EN GOD GAAT MET ONS MEE 

 

SLOTLIED: 487 ‘Eer zij God in onze dagen’,  

1 en 2 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 

Allen: Amen, amen, amen. 

  

De kinderen brengen het stralende licht van de 

Kerststal waar het zijn moet: naar buiten – en wij 

gaan achter hen aan! 

 

 


